
районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчими 

органами міських, районних у містах (у 

разі їх утворення) рад одному з батьків 

відповідно до місця реєстрації, 

протягом десяти робочих днів після 

подання: 

 заяви одного з батьків про 

видачу посвідчень; 

 копій свідоцтв про народження 

дітей; 

 копії свідоцтва про шлюб (крім 

батьків, які не перебувають у шлюбі); 

 копій сторінок паспорта 

громадянина України батьків з даними 

про прізвище, ім’я, по батькові, дату 

видачі паспорта та місце реєстрації; 

 копії посвідки на постійне 

проживання батьків, якщо вони є 

іноземцями або особами без 

громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах; 

 довідки про склад сім’ї; 

 фотокарток (батьків та дітей) 

розміром 30 х 40 міліметрів; 

 довідки із загальноосвітнього, 

професійно-технічного, вищого 

навчального закладу (для осіб від 18 до 

23 років, які навчаються за денною 

формою навчання); 

 довідки про реєстрацію місця 

проживання або перебування особи під 

час навчання (для осіб від 18 до 23 

років, які навчаються за денною 

формою навчання); 

 довідки структурного підрозділу 

районної, районної в мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, 

виконавчого органу міської, районної у 

місті (у разі її утворення) ради про те, 

що батькам за місцем реєстрації 

посвідчення не видавалися (у разі, коли 

зареєстроване місце проживання 

батьків різне); 

 у разі народження або навчання 

дитини за межами України - копій 

свідоцтва про народження дитини та 

довідки з навчального закладу з 

перекладом на українську мову, 

вірність якого засвідчена нотаріусом; 

 У разі коли нотаріус не володіє 

відповідною мовою, переклад 

документів може бути зроблено 

перекладачем, справжність підпису 

якого засвідчує нотаріус. 

 Новий зразок посвідчення 

батьків багатодітної сім’ї та 

посвідчення дитини з багатодітної 

сім’ї див. в Постанові КМУ № 319 від 

18.04.2012, 
 

З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=23915&tp=1 
 

Буклет підготовлено  

Головним територіальним   

управлінням  юстиції у Чернігівській  

області станом на 01.05.2018 

у відповідності до законодавства України 

Міністерство юстиції України 

Головне територіальне управління 

юстиції 

у Чернігівській області 

 

 

 

Пільги  

багатодітним сім’ям 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

м. Чернігів 
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 Багатодітна сім’я - сім’я, в якій  

подружжя (чоловік та жінка)  

перебуває у зареєстрованому шлюбі,  

разом проживає та виховує трьох і 

більше дітей, у тому числі кожного з 

подружжя, або один батько (одна 

мати), який (яка) проживає разом з 

трьома і більше дітьми та самостійно їх 

виховує. До складу багатодітної сім’ї 

включаються також діти, які  

навчаються за денною формою 

навчання у загальноосвітніх,   

професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах, - до закінчення 

навчальних закладів, але не довше ніж 

до досягнення ними 23 років. 
 

 Багатодітним сім’ям надаються 

такі пільги:  

 1) 50-відсоткова знижка плати за   

користування житлом (квартирна 

плата) в межах норм, передбачених 

чинним законодавством (21 кв. метр 

загальної площі житла на кожного 

члена сім’ї, який постійно проживає в  

жилому приміщенні (будинку), та  

додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);  

 2) 50-відсоткова знижка плати за 

користування комунальними 

послугами (газопостачання, 

електропостачання та інші послуги) та 

вартості скрапленого балонного газу 

для побутових потреб у межах норм, 

визначених законодавством.  

 Площа житла, на яку надається 

знижка при розрахунках плати за 

опалення,  становить 21 кв. метр 

опалюваної площі на кожного члена 

сім'ї, який постійно проживає в 

жилому приміщенні (будинку), та 

додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;  

 3) 50-відсоткова знижка вартості  

палива, у тому числі рідкого, в межах 

норм, визначених законодавством, у 

разі якщо відповідні будинки не мають 

центрального опалення;  

     4) позачергове встановлення 

квартирних телефонів. Абонентна 

плата  за користування квартирним 

телефоном  встановлюється у розмірі 

50 відсотків від затверджених тарифів.  

 Пільги щодо плати за 

користування житлом (квартирної 

плати), комунальними послугами та 

вартості  палива, надаються 

багатодітним сім’ям незалежно від 

виду житла та форми власності на 

нього. 

          Дітям з багатодітних сімей 

надаються такі пільги: 

 1) безоплатне одержання ліків за 

рецептами лікарів; 

  2) щорічне медичне обстеження 

та диспансеризація в державних та  
 

 

комунальних закладах охорони 

здоров’я із залученням необхідних 

спеціалістів, а також компенсація 

витрат на зубопротезування; 

 3) першочергове обслуговування 

в лікувально-профілактичних закладах, 

аптеках та першочергова 

госпіталізація; 

 4) безоплатний проїзд усіма 

видами міського пасажирського 

транспорту (крім таксі), автомобільним 

транспортом загального користування 

в сільській місцевості, а також 

залізничним і водним транспортом 

приміського сполучення та автобусами 

приміських і міжміських маршрутів, у 

тому числі внутрішньорайонних, 

внутрішньо- та міжобласних незалежно 

від відстані та місця проживання за 

наявності посвідчення встановленого 

зразка, а в разі запровадження 

автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду – також електронного квитка, 

який видається на безоплатній основі; 

 5) безоплатне одержання послуг 

з оздоровлення та відпочинку 

відповідно до Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей». 

 Посвідчення видаються 

структурними підрозділами районних,  

 
 


